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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2019. 

 
ORDEM DO DIA: 

PROPOSIÇÕES: 

 

1. PROPOSIÇÃO Nº.200/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR MATOS  – o qual requer que 

a Mesa Diretora envie veemente apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcides 

Negrão – Chita, para que proceda as seguintes ações com relação a feira da frente da cidade: I 

– Adequação do espaço inaugurado para atender a demanda dos trabalhadores da feira; II – 

Manter todos os feirantes antigos no novo espaço da feira; III – Alocar os feirantes no antigo 

trapiche enquanto o local de trabalho de tais feirantes estiver em obra. Que da decisão da Casa 

se dê a conhecer à comunidade abaetetubense via meios de comunicação sediados em nosso 

município.  

2. PROPOSIÇÃO Nº.201/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR ALUÍSIO CORRÊA o qual 

requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

ALCIDES NEGRÃO, para que o mesmo interceda junto ao Secretário Municipal de Obras, 

Náder Rodrigues de Souza, solicitando a realização de RETIRADA DE ENTULHOS DA Rua 7 

de Setembro, perímetro compreendido entre Av. D. Pedro II e Rua das Árvores, pois referida 

ação irá beneficiar a vida dos moradores do citado logradouro público. Que da decisão da Casa 

se dê a conhecer aos meios de comunicação local.   

3. PROPOSIÇÃO Nº.202/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR EZEQUIEL DA COSANPA  

o qual requer que a Mesa Diretora envie expediente a COSANPA solicitando serviços de 

interligação da Rede de água da Travessa Higino Maués, esquina com a 8 de Dezembro 

(Bairro Algodoal).  Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos meios de 

comunicação de nosso município e aos moradores do Bairro.   

4. PROPOSIÇÃO Nº.203/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR GILVALDO QUARESMA, o 

qual requer que a Mesa Executiva envie expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 



Municipal, Alcides Negrão para que determine à Secretaria de Obras à implantação de um 

Micro Sistema de Abastecimento de Água (Salta Z) no Igarapé Açu. Que da decisão da Casa 

se dê a conhecer à Associação da Comunidade do Igarapé – Açu e aos meios de comunicação 

do Município de Abaetetuba.  

5. PROPOSIÇÃO Nº.204/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR JOSENILDO  o qual requer 

que a Mesa Diretora envie expediente ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Abaetetuba, 

Senhor Alcides Negrão – CHITA, solicitando ao mesmo a implantação de UM POSTO DE 

SAUDE no Rio Paracuera, para que os moradores não mais necessitem se deslocar até a sede 

em busca de atendimento básico de saúde. Que da decisão do Plenário seja dado 

conhecimento aos moradores do Rio Panacuera e aos meios de comunicação.  

6. PROPOSIÇÃO Nº.205/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR FERNANDES SABIÁ  o 

qual requer que a Mesa Diretora encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Alcides Negrão, solicitando que autorize o setor competente de seu governo a 

realizar os serviços de LIMPEZA e ATERRAMENTO do Ramal Caeté, para que os moradores 

possam caminhar com tranquilidade. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos 

moradores da localidade.  

7. PROPOSIÇÃO Nº.206/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR ADEMIR BITENCOURT o 

qual requer que a Mesa Diretora envie expediente solicitando ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito  ALCIDES NEGRÃO, a realizar melhorias  no Cemitério do Xingu, por meio de 

manutenção e de um zelador, haja vista o estado de abandono que se instalou naquele local e 

que sejam encaminhadas comunicações a todas as organizações sociais, populares e povo em 

geral. E ainda seja dada publicidade ampla deste ato.   

8. PROPOSIÇÃO Nº.207/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR MARCIO BARRETO o qual 

requer que a Mesa Diretora no uso de suas atribuições, envie veemente apelo ao Senhor 

Helder Barbalho, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, que cumpra o dever de autorizar a 

Secretaria competente do Governo Estadual a promover os serviços de REVITALIZAÇÃO 

ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO E ACOSTAMENTO DA PA 481 QUE LIGA ABAETETUBA AO 

ARAPARI, para garantir a todos e todas que moram e utilizam o referido logradouro publico a 

dignidade necessária a que os mesmos tem direito, no ir e vir em seu dia a dia. Que da decisão 

da Casa se dê a conhecer aos órgãos de imprensa local.  

9. PROPOSIÇÃO Nº.208/2019 – INICIATIVA DO VEREADOR SOTÉRIO FAGUNDES o 

qual requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal  Alcides 

Negrão, e a Secretaria Municipal de Assistência Social para que no prazo de 12 meses a partir 

da data de aprovação deste documento seja elaborado o Diagnostico Municipal sobre Violência 

contra a Mulher. Que da decisão da Casa Legislativa seja amplamente divulgado nas 

comunidades e nos meios de comunicação.  



10. PROPOSIÇÃO Nº.209/2019 – INICIATIVA DA VEREADORA EDILEUZA MUNIZ a qual 

requer que a Mesa Diretora envie expediente ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal  Alcides Negrão 

e a Secretaria Municipal de Educação para que se disponibilizem a fazer a reforma e ampliação 

da ESCOLA SÃO JOSÉ E A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA, na comunidade Ramal 

do Palhau dando aos alunos a oportunidade de estudar em uma escola com uma estrutura 

digna e proporcionando melhores condições de ensino. Que da decisão da casa se dê a 

conhecer aos órgãos de imprensa local, STTR, Colonia Z 14, PAROQUIA DAS ILHAS, 

PAROQUIA DA ESTRADA.  

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-PA: MÁRIO FERREIRA FONSECA, 

EM 21 DE AGOSTO DE 2019. 


